
Een samenwerking tussen:

GEWOON
ANDERS



Inleiding
In de woonvorm 'Onvoorwaardelijk Wonen' krijgen jongeren met een Autisme 
Spectrumstoornis en meervoudige gedragsproblemen een veilige plek die zij thuis 
kunnen noemen. Een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen, hun eigen toekomst 
vormgeven en weer regie over hun leven krijgen.

Dit vraagt op een nieuwe blik op wonen, hulpverlening en effectmeting. Bestaande 
manieren van effectmetingen, zoals vragenlijsten, sluiten hier niet goed op aan. In het 
project ‘Gewoon Anders’ doken we daarom in de vragen:

▶ Hoe kunnen jongeren op een gewone manier, verweven in hun leven, laten 
zien hoe het met ze gaat?

▶ Hoe vertalen we de manier om te laten zien hoe het met de jongere gaat, naar 
verantwoording passend bij de verwachtingen van de opdrachtgevers? 

De ontwerpers van We are Social Rebels hebben samen met jongeren, begeleiders, 
onderzoekers en partners inzichten opgehaald, tools ontworpen en deze uitgeprobeerd. 
In dit verslag worden de resultaten en vervolgstappen gepresenteerd.



Vraag 1
Hoe kunnen jongeren op een gewone 

manier, verweven in hun leven, laten zien 
hoe het met ze gaat?



Jongeren

Dagdeel meegelopen op de Biot

Inzichten:

• Kennisgemaakt met de jongeren, wie zij zijn, 
wat ze leuk vinden, wat ze niet leuk vinden of 
waar ze van slag raken en hoe hun dag eruit 
ziet 

• Inzicht in hun woonomgeving

• Interactie tussen jongeren en begeleiders



Begeleiders

Inzichten:
• Context voor contact

Ontbijt- en lunchtafel
 Bij activiteit: spelletje, sporten, wandelen
 Bij dagelijkse gang van zaken 
(schoonmaken, in woonkamer, tijdens 
wasje, op kamer jongere) of bij conflict
 Dagprogramma met picto (gericht 
ingezet)
 App/telefoon (niet voor iedereen 
voorkeur)
 Groep vs individueel

• Context voor communicatie
 Dag bespreken: hoe het was en wat je 
gaat doen

 Afspraken maken op een ludieke manier

 Grenzen aangeven en gedrag stimuleren 
 bij bepaald gedrag of conflict

 Hulp bieden

 Emoties benoemen en bespreken (bijv. bij 
paniekaanval)

Aangesloten bij teammeeting en enquête uitgezet (n = 8)



Begeleiders

Inzichten:
• Hoe?

 Duidelijk

 Concreet

Met humor

 Positief

 Knuffel

 Verantwoordelijkheid bij jongere

• Ontwerpeisen
 Laagdrempelig

Overal te gebruiken

 Aansluiten bij de jongere: op maat en 
eigen

 In (alledaagse) leven

 Eenduidig en simpel

 Creatief, informeel, humor

Aangesloten bij teammeeting en enquête uitgezet (n = 8)



Begeleiders

Inzichten:
• Wat willen ze weten?

Motivatie en passie

 Hoe kunnen ze optimaal van de 
woonvorm en hun leven genieten?

Wat speelt er? Waar zijn ze mee bezig?

Waar lopen ze tegenaan? Tijd-taak-
emoties

• Wanneer tool inzetten?
 Jongeren helpen zich te uiten

 Als het minder gaat en de jongere hulp 
nodig heeft

 Preventie conflict: bij beginnende 
onvrede, wanneer spanning hoog is of 
dreigt te raken.

Aangesloten bij teammeeting en enquête uitgezet (n = 8)



Concepten



Brainstorm



Overzicht

individueel samen

talig

expressief



Dagboek
Concept: De jongere krijgt een
gepersonaliseerd dagboek dat qua 
vormgeving aansluit bij haar interesses. 
Denk aan een TikTok-, Pokémon- of 
plantendagboek.

Het dagboek bevat verschillende vragen en
opdrachten waarmee de jongere kan
reflecteren op haar dag, activiteiten en
emoties. Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende manieren van communiceren: 
schrijven, emoji’s, tekenen of fotograferen.

De jongere bepaalt zelf of en wat ze deelt
met de begeleider.

Het boekje kan een aanvulling zijn op de 
picto.



Dagboek
Positieve punten:
• Niet alleen talig, maar ook gebruik van 

tekenen, iconen en emoji’s
• Begeleiders: enthousiast dat jongeren

uitgedaagd worden om gevoel op te
schrijven en te tekenen

Verbeterpunten:
• Te veel bezig met emoties (jongere)
• Te veel schrijven (jongere)
• Luchtig houden
• 1x per dag is te vaak



Emojibord
Concept: Het emojibord is een modulair
bord om 1 op 1 of met de groep in gesprek te
gaan over vragen als: hoe vind je het om hier
te wonen? Hoe was je dag of week? Hoe 
voel je je vandaag? 
De thermometer en de emoji’s geven de 
jongeren een andere manier om zich te uiten
dan enkel woorden. 
Het bord biedt ook de mogelijkheid om op 
een kwantitatieve manier vast te leggen hoe 
het met de jongere gaat. Door dat op 
frequente basis te doen, kan de voortgang
gemonitord kan worden. Belangrijk is wel dat
het achterliggende verhaal ook meegenomen
wordt. 



Emojibord
Positieve punten:
• Jongere B: fijn hulpmiddel om in gesprek

te gaan, werken met emoji’s is prettig
• Begeleider: niet alleen taal, maar ook

iconen en emoji’s

Verbeterpunten:
• Moeite met confrontatie met emoties

(jongere)
• 1 op 1 of in een groep
• Frequentie van gebruik
• Extra emoji’s: trots, boos, neutraal, 

bedroefd, blij, ziek
• Zelf kiezen wie dit wel en niet ziet



Vraag Raak
Concept: De Vraag Raak pot bevat
vragenkaartjes met luchtige en serieuze
vragen, waaraan je een spelelement kunt
koppelen. Denk aan badminton, Catan, 
Pokémon Go of steen-papier-schaar. Win je 
of verdien je een punt? Dan moet de ander
een vraag uit de pot beantwoorden. 
Vraag Raak kan flexibel ingezet worden aan
de ontbijttafel of bij activiteiten. Jongeren en
begeleiders kunnen zelf vragen bedenken en
aanvullen.



Vraag Raak
Positieve punten:
• Luchtige vragen zorgden voor een leuke

sfeer
• Jongeren: leuk voor ‘lege momenten’ aan

tafel, als begeleiders dit op een enthousiaste
manier erin gooien voor een gezellig gesprek

• Begeleiders: leuk spel om er soms bij te
pakken

Verbeterpunten:
• Begeleiders: weinig meerwaarde, het zorgt

voor een gezellige sfeer maar niet voor
diepgang om erachter te komen hoe het met 
de jongere gaat

• Extra vragen door de jongeren bedacht: wat 
is je grootste wens, wat staat er op je 
bucketlist, omschrijf je perfecte dag, waar
ben je trots op?

• Kans: andere ‘drager’: theezakjes, 
hagelslagdoos, gelukskoekjes



Emotieknuffel
Concept: Met de emotieknuffel kan de 
jongere laten zien hoe het met haar gaat. Het 
biedt de kans om een signaal af te geven, 
zonder het meteen in woorden te hoeven
uitdrukken. De knuffel biedt een opening voor
een gesprek.
De knuffel kan uitgebreid worden met 
meerdere emoties. 



Emotieknuffel
Positieve punten:
• Jongeren:

• erg enthousiast, werden er vrolijk van
• schattig
• eenvoudig te gebruiken
• simpel kenbaar maken hoe het gaat

• Begeleider: 
• zo weet iedereen van elkaar hoe het gaat
• signaalhulpmiddel
• gesprekstool om te vragen waarom ze deze emotie

hebben gekozen

Verbeterpunten:
• Extra emoties, bijvoorbeeld blij, neutraal, 

verdrietig en boos
• Niet alleen in gesprek gaan als het ‘negatieve

emoties’ zijn
• Kans: in plaats van een inktvis, een avatar 

van jezelf (niet getoetst)



Vraag 2
Hoe vertalen we de manier om te laten 
zien hoe het met de jongere gaat, naar 

verantwoording passend bij de 
verwachtingen van de financiers?



Financiers

Interviews met BOEG en gemeente Ede

Inzichten:

• Individuele verhaal van het kind

• Waar hebben de jongeren wel of niet iets aan?

• Is onvoorwaardelijk wonen een goed alternatief? Wat levert het op?
 Zowel inhoudelijk als financieel

• Lukt het om met onvoorwaardelijk wonen een perspectiefbiedende plek te bieden?

• Wat bedoelen we nu precies met onvoorwaardelijk wonen? Hoe geef je nou dat 
onvoorwaardelijke vorm? ( begeleiders equiperen)



Uitdagingen en kansen

• Abstractie van gedeelde informatie vs persoonlijke verhalen: Jongeren vinden 
hun privacy erg belangrijk. Ook als het geanonimiseerd is, maar wel herkenbaar 
voor de jongeren, wordt het niet op prijs gesteld als het voor externe communicatie 
gebruikt wordt. 

• Schakel en vertaalslag: De tools zijn zo ontworpen, dat ze de jongeren helpen zich 
te uiten, kenbaar te maken hoe het met hen gaat en in hun alledaagse leven 
toegepast kunnen worden. Wat hebben de begeleiders nodig om dit te registreren in 
hun rapportage of overdracht – wat ook richting de financiers gebruikt kan worden?

• ‘Stakeholders’: De huidige tools zijn ontworpen voor de interactie tussen begeleider 
en jongere. Welke kansen zitten er om bijvoorbeeld de ouders, gezinsbehandelaar 
of school te betrekken?



Plan van Aanpak



Plan van Aanpak

• Spoor 1: Doorontwikkeling tools

• Spoor 2: Handreiking voor verdere uitrol



#1 Doorontwikkeling tools
A) Een persoonlijke tool om subtiel 

en laagdrempelig aan anderen 
te laten zien hoe het met je 
gaat

B) Een tool in de 
gemeenschappelijke ruimtes 
om meer openingen voor 
gesprekken te creëren, 1 op 1 
en met de groep

C) Een tool om 1 op 1 met de 
begeleider te bespreken hoe 
het met je gaat, op gezette 
tijden en/of n.a.v. A) of B)

aanleiding

indirecte
input

frequente reflectie
+ n.a.v. A/B

A

B
C



#1 Doorontwikkeling tools

• Proces: 
1. Iteratie op huidige concepten: drie tools met elk een aantal varianten

2. Drie ontwerpsessies met begeleiders en evt. de jongeren, elk gefocust op één tool

3. Prototypes maken van de drie tools

4. Experiment draaien (waarbij de drie tools in samenhang worden getest), waarbij 
begeleiders en jongeren zelf 1-2 maanden aan de slag gaan met de tools

5. Evaluatie van het experiment met de jongeren en begeleiders

6. Tools verbeteren, maken en implementeren 



#2 Handreiking voor verdere uitrol

• Een X aantal themasessies waarin per sessie een intervisie gedaan wordt en vervolgens input 
opgehaald wordt uit de praktijk. Hieraan nemen o.a. behandelcoördinator, manager, ouders en 
financiers deel.
 Wat verstaan we onder onvoorwaardelijk wonen?
 Wat is het moment waarop een kind naar OW gaat? Wat maakt dat een kind naar een dergelijke plek moet?
 Welke vormen van begrenzing kunnen worden toegepast? Hoe ga je dit flexibel op- en afschalen?
 Wat is er nodig bij de gezinnen van deze kinderen? Wat is er nodig wanneer je een kind uit huis plaatst?
 Hoe wordt er gewerkt aan perspectief?
 Is er voldoende aandacht voor het personeel?
 Zijn er zaken die fout gaan en beter kunnen?

• Resultaat: handreiking voor verdere uitrol
 Wat doen we?
 Wat hebben we geleerd?
 Wat werkt er wel en niet? Hoe hebben we dat opgelost?



Een samenwerking tussen
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